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IRUZKINA 
 
Lukas ebanjelariak aparteko maisutasunez jarri deusku 
begibistan Kurutzeratuaren nagusitasuna, erregetzea, 
Jainkoaren —diran guztien Jaun eta Jabearen — irudi 
bizia, Semea: Urrunean herria, begirale, jarten dau Lu-
kasek; eta hurrago agintariak erromatar gudariekaz na-
haste; eta lehenengo lerroan lapurrak; batek, agintarien 
berbez, Satanasen bigarren tentaldia gogoratzen 
deusku: Hi ez haz, ba, Mesias? Bere ahalmena, Aitagan-
dik bananduta, bere buruaren alde erabili daiala eska-
tuz: salbatu egik heure burua. Baina Jesusek ez da 
amore emongo, ez deutso Aitari huts egingo. Eta beste 
lapurrari emondako erantzunean, jainkoagan, Aitagan, 
dauan uste onaren barri emongo deutso: paradisuko 
ateak zabaltzean. 
 
Ez deiogun, ba, senideok, errege berba horrek gure bu-
rura dakarzan irudi edo esangureari jaramonik egin, ez 
eta Aitasantu Pio XI.ak jai hau zertarako ezarri eban 
gogoan hartu ere. Ahalegindu gaitezan txarretik ere ona 
ataraten, eta ikasi daigun Jesus gure Jaunagandik eta 
Paulo bere apostoluagandik: 
 —jarri daigun gure uste on osoa Jainkoagan, haren 
Seme Jesus eredu eta gure Jaun autortuz; 
 —harengan geu ere errege garanez, izan daigun gure 
ondokoen ardurea, eta ahalegindu gaitezan hareik ba-
besten, geure buruaren aurretik; 
 —eta egin daigun sarri lapur onak egin eban otoitza: 
Jesus, gomutatu zaitez nitaz zure erreinura heltzean. 
 
Jainkoak berak emoten deutso osotasuna gure bizi-
tzeari… Eta osotasun hori bere ondoango bizitza betea 
da. Iragarri daigun hau geure bizikera itxaropentsuaz. 
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* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, baina 
esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Zu zaitugu Artzain ona, 
bizia emon deuskuzu; 
zure hitzak bihotzean 
hazi barri ereiten du. 

2. Maite dituzu guztiak, 
deitzera zatoz zu, Jauna; 
batasunaren bidetik 
maitasunak deitzen gaitu. 

3. Bateoan damoskuzu 
betiko gaztetasuna. 
Emon poza_iragarteko 
Jainkoaren Barri Ona. 

 
OTOITZA 
 
Kurutzean ikusten zaitugu, Jesus, 
gaizkile zaralako, ala Aitari 
zintzotasunez erantzuten deutsozulako? 
Zerk eragiten deusku gaiztakerira? 
 
Jaun eta ahaltsu autortzen zaitugu 
Jainkoagandiko ahaltsutasuna erakutsi deuskuzulako; 
zure ahaltsutasun hori, Jesus, 
damuz eskatzen deutsunari agertzen deutsozu. 
 
Zeure antzeko jaun eta ahaltsua nahi dot izan; 
jar naizu nire geideari (projimoari) begira, 
nire nahikeria guztiak baztertuz, 
zeure berba gozoaz egin deiodan harrera: 
«Gaur izango zara paradisuan». 
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Agurra 
 
† Jesukristo bere Semearen erregetzan 
bere Espirituaren arnasaz, 
eskuhartzea emoten deuskun Jauna 
ozenki goretsi daiguzan. 
 
R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 

DAMU OTOITZA 
 

Bere nagusitasuna eta jauntasuna errukian ager-
tzen dauan Jesus Jaunagana bihurtu gaitezan 
damuz eta erreguz: 

—Jesus Jauna, tentazinoetan amore emoten 
ez dozuna: erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, gaizkileari erruki deutsozuna: 
Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, paradisua agintzen deusku-
zuna: erruki, Jauna. 

 
 
Aintzarako oharra 
 

 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama do-
gun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
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ESKARIAK 
 

† Jarri daiguzan gure begiak, lapur onaren an-
tzera, Jesusengan, eta holantxe zuzendu deio-
guzan eskari apalak Jaungoiko Jaunari: 
 

 —Gure Elizbarrutiaren alde: gure gizarteak 
baztertzen dauzen etorkin eta alboratuak bere-
ganatzeko ahaleginetan danon eskuzabala aur-
kitu daian, eskatu deiogun Jaunari. 
 

 —Gizartean guzurra dala nagusi ikusten dogu, 
eta erabili ere bai, zeozer lortu nahi dogunean; 
egizaletasunera aldatu gaizala, eskatu deiogun 
Jaunari. 
 

 —Ahaltsutasuna eta nagusitasuna erakusteko 
indarkeria erabilten da, eta nahi dana hil edo 
azpian hartu; bizia eskeintzera aldatu gaitezan, 
eskatu deiogun Jaunari. 
 

 —Siniskeriak eta lorpen errazak nahi dauzen 
inguruan gagozenok ez gaitezela errazkeriaren 
liluretan jausi, ikasi daigula zenbat sufritu behar 
izaten dan eta ahalegindu gaitezan Erreinuko 
baloreak iragarten ta bizitzan gauzatzen, eskatu 
deiogun Jaunari. 
 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
 Dabid zelan izendatzen daben errege azalduko jaku 
orain. Baina hartu gogoan: zenbat eta zelango guzurrez ingu-
ratzen doguzan geure atseginezko diren gauzak! Lehen Dabi-
den aurka egon zirenek, orain haren morroi jarri nahi dabe. 
Holangoak izango ete gara geu ere Jainkoarekin? 
 
Samuelen bigarren liburutik    (2 Sm 5, 1-3) 
  
 Egun hareetan, Israelgo leinu guztiek Hebronera Davide-
gana etorri eta esan eutsoen: «Geu ere zeure odolekoak gai-
tuzu. Lehenago ere, Saul gure errege zanean ere, zeuk gida-
tzen zenduzan Israelen joan-etorriak. Gainera zeuri esan deu-
tsu Jaunak: "Zeuk gidatuko dozu nire herri Israel eta zeu 
izango zara israeldarren agintaria"». 
 Etorri ziran, beraz, israeldarren buruzagi guztiak David 
erregeagana Hebronera, eta honek hitzarmena egin eban ha-
reekin Hebronen, Jaunaren aurrean. Eta hareek Israelgo 
errege igurtzi eben. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaia 
 Begira zelango indarraz adierazten daben Kolosako kris-
tauek euren sinismena: antxinakoa da iragarpen hau, eta 
holango esaldi batzuetan batzen eben euren sinismena. 
Hartu daigun geure sinismena adierazteko dei lez. 
 
San Paulo Apostoluak Kolosarrei egindako gutunetik    (Kol 
1, 12-20) 
 
 Senideok: Pozez beterik, eskerrak emon egiozuez Aitari, 
argiaren erreinuan bere herri santuarentzat prestaturik di-
tuan ondasunetan parte izateko gai egin zaituenari. Berak 
atara gaitu ilunpearen menpetik eta bere Seme maitearen 
erreinura aldatu; Beronegan dogu askapena, pekatuen par-
kamena. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

†  Senideok: Liturgia urteko azkeneko domekan 
gagoz, eta azkenekoa dalako, bere berezitasuna 
izan behar dau. Liturgiaren aldetik badauka: Je-
sukristoren erregetzea ospatzen dogu. Baina, ze 
berezitasun aurkitzen dogu gure bizitzan gaurko 
egun honetan? Ze berezirik eskeiniko deutsogu 
Jainkoari, edo hartuko dogu beragandik? 
 Jainkoak argitasun eta itxaropen ederrak 
emoten deuskuz: itxura baten dana heriotzara 
eta ilunpetara bidean dagoen arren, dana doa 
bere altzora, bere Semearengan batuz. Honek 
heriotzan bertan agertzen dau bere handita-
suna, bere erregetza. Ospatu daigun. 
 
 
Sarrera-abestia 

Jesukristo zu zara zu danon Jaun 
gaur zu nausi agertuz, nork iraun? 
FEDEDUNAK, ez etsi, ez ilundu 
barriz Jaunak etorri behar dau; 
danok zurik eskutik hartu alkar; 
Kristo beti guk argi, guk indar. (FEDEDUNAK) 

(EDO) 
 

KRISTO GURE ERREGE 
adora dagigun 
zeru-lurren jabe 
autortu dagigun (bis). 

—Fede bizi baten danok ernai 
zureak gara gu: o Jesus, bai 
Zureak gara gu: o Jesus, bai 
ez beste jaberik, ez dogu nahi. 
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† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Azkenerako abestia 
 
Jesukristo zu zara zu danon Jaun 
gaur zu nausi agertuz, nork iraun? 
 
FEDEDUNAK, ez etsi, ez ilundu 
barriz Jaunak etorri behar dau; 
danok zurik eskutik hartu alkar; 
Kristo beti guk argi, guk indar. (FEDEDUNAK) 
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Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 

  
R/. Bagoaz pozik Jaunaren etxera 
 

Ha poza nirea, esan eustenean:  
Goazen Jaunaren etxera!  
Hona orain nire oinak  
zure ateetan, Jerusalem. R/. 
 
Hara igoten dabe leinuek, Jaunaren leinuek,  
Israelen lege danez, Jaunaren izena goratzera. 
Han dagoz ezarriak auzi-mahaiak,  
Daviden jauregiko mahaiak. R/. 
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GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona munduko 

pekatua kentzen dauana: zoriontsuak Jaunaren ma-
haira deituak. 
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Jesu Kristo Jainko ikusezinaren irudia da, 
sorkari guztietan lehensemea. 
Beronen bidez dira-eta eginak gauza guztiak, 
zeru-lurretakoak, agiri diranak eta ez diranak: 
Aurki, Jaun, Nagusi eta Agintedunak; 
gauza guztiak Beraren bidez 
eta Berarentzat dira eginak. 
Diran guztiak baino lehenago da Bera, 
eta guztiek Beragan diraue. 
Gorputzaren buru ere Bera da, 
Eleizearen buru, hain zuzen ere. 
Bera da hasierea, hilen arteko lehensemea, 
diran guztietan Bera izan daiten lehenengoa. 
Jainkoaren gogoko izan da-eta 
betearen betea Haregan egotea, 
eta, haren bidez, gauza guztiak Beragaz adiskidetzea; 
haren kurutzeko odolaz bakeak eginik, 
zeru-lurretan diran guztiekin. 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
 Zelango erregea da, ba, Jesukristo? Ez da 
errege garailea, heriotza-unean dagoena baino. 
Holango erregerik ez dau nahi munduak. Uste on 
izan behar da, gero, holango batengan, benetan 
errege autortzeko! Egin deiogun harrera on, Ale-
luia abestuz, zutunik. 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik    (Lk 23, 35b-43) 
 
 Aldi haretan, agintariek keinuka egiten eu-
tsoen Jesusi, esanez: «Besteak salbatu jozak; 
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salbatu dagiala bere burua, Jainkoaren Mesias, 
Aukeratua, badok». Gudariek ere iseka egiten 
eutsoen; ondoraturik, ozpina eskeintzen eu-
tsoen, esanez: «Juduen erregea bahaz, salbatu 
egik heure burua!»  
 Gainean idazkun hau eban: HAU JUDUEN ER-
REGEA DA. 
Kurutzetik dingilizka egozan gaizkileetako bat 
Jesusi irainka ebilkon: «Hi ez haz, bada, Mesias? 
Salbatu egik heure burua eta salbatu gu ere!» 
 Baina besteak hasarre egin eutsan, esanez: 
«Ez al deutsok bildurrik Jainkoari, zigorra jasa-
ten hagoala ere? Gurea legezkoa dok, geure egi-
nakaitik merezi joaguk-eta; baina Honek ez jok 
ezelako okerrik egin». 
 Gero, esan eban: «Jesus, gomutatu zaitez 
nitaz, zeure erreinura heltzean». 
Jesusek erantzun eutsan: «Benetan dinotsut: 
gaur izango zara Nigaz paradisuan». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 


